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1. Реформата в  областта на защитата на данните — силно отражение на 
препоръките на Европейския парламент -— съвместна програма

Схемата за реформа в областта на защитата на данни, представена от Европейската 
комисия през януари 2012 г., получава одобрение, тъй като тя включва до голяма 
степен препоръките на Европейския парламент, формулирани в неговата резолюция от 
6 юли 2011 г.относно всеобхватен подход за защита на личните данни в Европейския 
съюз1 по отношение на четирите подзаглавия в нея: пълна ангажираност с 
широкообхватен подход (1а), засилване на правата на физическите лица (1б), по-
нататъшно развитие на измерението на вътрешния пазар и гарантиране на по-добро 
прилагане на правилата в областта на защитата на данните (1в) и, накрая, засилване на 
глобалното измерение на защитата на данните (1г).

1а. Изборът на регламент за общата рамка за защита на данните в ЕС, заменящ 
Директива 95/46/ЕО, отговаря на искането на Парламента за „пълна хармонизация на 
най-високо равнище, предоставяща правна сигурност и еднакво високо равнище на 
защита на индивидите при всякакви обстоятелства“. Същевременно настоятелният 
призив за включване на обработката на личните данни от институции и органи на 
Европейския съюз, която се урежда от Регламент (ЕО) № 45/2001, в обхвата на новата 
рамка не е отразен в проекта за общ регламент относно защитата на данните (ОРЗД).

Според политическия избор, направен от Комисията, правната рамка за обработването 
на данни за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или съдебното 
преследване на престъпления и свързаните правни действия се установява посредством 
директива. Прилагането на правила за обработването на данни в областта на 
правоприлагането в държавите членки, едно отдавнашно искане на Парламента, е добре 
дошла стъпка в областта, но според докладчиците целите, които се преследват с 
директивата, следва да са по-високи, предвид голямата чувствителност на темата. Това 
е от особено значение, като се има предвид, че Парламентът е посочил ясно, че „тези 
специфични за отделни сектори права при никакви обстоятелства не трябва да намалят 
равнището на защита, гарантирано от рамковото законодателство, но следва да 
определят стриктно изключителни, необходими, легитимни и тясно определени 
дерогации от общите принципи на защита на данните“.

1б. Докладчиците считат, че в текущите текстове са внесени много важни уточнения и 
подобрения по отношение на принципите и правата на субекта на данните. Такъв е 
случаят с разпоредбите относно съгласието, по-специално неговия изричен характер, 
правилата за прозрачност, подробните правила относно информираността на субекта на 
данните, правото на заличаване и „правото да бъдеш забравен“, и преносимостта на 
данни, както и относно чувствителни данни и данни, свързани с деца. 

1в. В реформата са отразени призивите на Парламента по отношение на длъжностните 
лица за защита на данните, на оценките на въздействието върху неприкосновеността на 
личния живот, на общото уведомяване при нарушаване на сигурността на личните 
данни, на силните роля и правомощия и подходящи ресурси на органите за защита на 

                                               
1 P7_TA-PROV(2011)0323.
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данните, на статута на Работната група по член 29, както и по отношение на строги и 
възпиращи санкции.

1г. В разпоредбите за международното предаване на данни, във връзка с които ЕП 
поиска рационализирани и засилени действия, сега изрично са включени установени 
практики като задължителни фирмени правила или стандартни договорни клаузи; 
одобрява се и поясняването на процедурата за оценка на адекватността. Разпоредбите 
относно предаването на данни в контекста на сътрудничеството в правоприлагането 
трябва да се разглеждат и в контекста на текущите преговори с трети държави, като 
например Рамковото споразумение между ЕС и САЩ.относно защитата на личните 
данни, въпрос, по който Парламентът няколко пъти е изразил своето виждане. 

2. Основни елементи на реформата

Основните елементи на реформата са следните:1

- защита на личните данни като основно право, както е заложено в член 8 от Хартата 
и член 16 от ДФЕС, и в тази връзка подобряване на способността на отделните хора 
да контролират своите данни (доброволно, информирано и изрично съгласие, право 
на коригиране, заличаване и „да бъдеш забравен“, право на информация и достъп до 
собствените данни, преносимост на данните и право на възражение); 

- поддържане на принципа за прилагане спрямо всички видове ситуации и сектори (с 
изключение на националната сигурност, общата външна политика и политика на 
сигурност и личните изцяло безвъзмездни дейности) на еднакви или равностойни 
правила, като така се прилагат едни и същи принципи и механизми за обществения 
и частния сектор с нужните и пропорционални ограничения в областта на 
правоприлагането; 

- адаптиране на правилата за защита на личните данни спрямо новия технологичен 
прогрес по технически неутрален начин (например: защита на неприкосновеността 
на личния живот още при проектирането и по подразбиране);

- осигуряване на ефективни средства за запазване на основното право на защита на 
личните данни (ограничаване в рамките на целта, отговорности на контрольора, 
уведомяване и информиране за нарушение на сигурността на личните данни, силни 
и независими национални органи за защита на данните, длъжностни лица по защита 
на данните в публичните органи, в дружества над определен размер или, в 
специални случаи, ефективни средства за правна защита по административен и 
съдебен ред);

- предотвратяване на фрагментация и осигуряване на правна сигурност за 
физическите лица, предприятията (по отношение на единния пазар) и публичните 
субекти чрез въвеждане на т.нар. система „едно гише“ (компетентност на органа за 

                                               
1 Виж също съобщението на Комисията, озаглавено „Защитата на правото на личен живот във 
взаимосвързания свят— Европейска рамка за защита на данните за 21-ви век“, (COM(2012)0009).
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защита на данните в основното място на установяване на контрольора или на 
лицето, което обработва лични данни) и чрез „механизма за съгласуваност“; 

- осигуряване на хармонизация на основни принципи на защита на личните данни по 
отношение на обработката и обмена на данни от страна на полицейски и съдебни 
органи за целите на предотвратяването, разследването, откриването и наказателното 
преследване на престъпления или изпълнението на наказания (аспектите на 
защитата на личните данни са съществена част от съществуващото и предлаганото 
законодателство на ЕС в тази връзка), като по този начин се прекрати текущата 
ситуация, в която правилата на ЕС (Рамково решение 2008/977/ПВР) се прилагат 
само ако е налице трансграничен елемент;

- осигуряване на сигурна и стабилна система за предаване на данни към трети 
държави (или въз основа на решение относно адекватността за дадена държава, 
територия или сектор, обработващ лични данни — основано, наред с другото, на 
права на ефективна административна и съдебна защита за субектите на данни с 
местоживеене в Съюза — или на конкретни подходящи защитни мерки в правно 
обвързващи инструменти) и за популяризиране на системата на ЕС в чужбина 
(включително споразумения с трети държави).

3. Пакетен подход

Докладчиците считат, че двете предложения за реформа предоставят уникална 
законодателна възможност за разработване на два изцяло съгласувани, хармонични 
законодателни инструмента на високо равнище по отношение на защитата на данни 
чрез приемане на цялостна, балансирана и паралелна процедура за двата текста. 
„Пакетният подход“ е в съответствие с периодично повтарящото се през годините 
искане от страна на ЕП за силна и амбициозна рамка за защита на личните данни, която 
премахва фрагментацията и правната несигурност. По-специално този подход ще

- гарантира използването на координирани законодателни подходи, което ще 
подобри съдържанието и съгласуваността на двата текста. На практика всеки 
докладчик по пакета е същевременно и докладчик в сянка по другия текст. 
Координацията се осигурява и посредством съвместни технически съвещания, 
разисквания и изслушвания в комисията (виж по-долу); понастоящем се изготвят 
съгласувани календари за двете процедури.

- постигне най-ефективната и изчерпателна процедура от законодателна гледна точка, 
като съвещанията и разискванията са и ще бъдат комбинирани, гарантирайки 
ефективно използване на времето и свеждане до минимум на използването на 
ресурси, като същевременно се осигури пълноценна работа; 

- гарантира прилагане на еднакво ниво на защита на личните данни по едно и също 
време във всички сфери на дейност на ЕС, като така ще прекрати съществуващите 
нередности от времето преди приемането на Лисабонския договор и ще гарантира 
оптимален контрол на Съда на Европейския съюз във всички сфери.
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4. Предприети стъпки и бъдещо развитие

4а. Вече се състояха обширни разисквания относно реформата в областта на защитата 
на лични данни с докладчиците в сянка, докладчиците по становищата на комисиите, 
председателството на Съвета и Комисията. Тези разисквания ще продължат, както и 
работата със заинтересовани страни като органите за защита на лични данни, 
националните органи, организациите, работещи в сферата на промишлеността, 
гражданските права и защитата на потребителите, за да се осигури широка подкрепа за 
подхода на Парламента. Що се отнася до регламента, на 29 май 2012 г. комисията по 
граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи проведе работен семинар със 
заинтересованите страни; подобно събитие ще се предвиди и по отношение на 
директивата. 

Съгласно договореното от координаторите на комисията по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи, тя ще проведе годишното междупарламентарно 
заседание на комисията (IPCM) заедно с националните парламенти в областта на 
свободата, сигурността и правосъдието относно пакета за реформа в областта на 
защитата на лични данни на 9 и 10 октомври 2012 г. По-късно през тази година ще 
бъдат предоставени допълнителни специални работни документи относно регламента и 
директивата. От страна на Парламента тече разискване относно оценка на 
въздействието. 

Понастоящем представянето на проектодокладите е планирано преди края на 2012 г. 
Докладчиците се надяват да са готови и да започнат преговори със съзаконодателя през 
2013 г.

4б. Областите, за които докладчикът и докладчиците в сянка определят необходимост 
от по-нататъшен дебат и пояснения, включват, но не се ограничават до:

- ролята на Комисията посредством делегирани и изпълнителни актове и в механизма 
за съгласуваност;

- текущото изключване от реформата на правилата за защита на личните данни за 
институциите и агенциите на ЕС;

- връзката между общото право на Съюза и специфичното национално право;

- точното разделяне на ролите и отговорностите между органите за защита на 
данните при трансгранични случаи;

- поясняване на профилирането, включително човешки елемент и право на 
информация относно логиката, използвана при обработката на данни, както изиска 
Парламентът;

- понятията за „легитимен интерес“, „обществен интерес“ и „обществена сигурност“;

- взаимовръзката между двата законодателни инструмента, по-специално при достъпа 
на органите по правоприлагане до лични данни, с които разполагат частни субекти;
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- искания за достъп и разпореждания за достъп по отношение на лични данни, 
съхранявани в Съюза, от публични органи в трети държави, по-специално за случаи, 
когато контрольорът на данни е установен там;

- по-сериозни стимули за защита на данните още при проектирането и по 
подразбиране.


